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V/v thông báo j kiln chi dgo
cña dông c/il BI thti Tinh zy

KInh gzi. UBND tinh.
Dng chI BI thu Tinh üy nhn duçic Cong van s 1145/BTTTT-TI-ll-I ngày
19/4/2021 cüa Bô Thông tin và Truyn thông v vic hu&ng d1n, don d& xây
dirng k hoach trin khai và hoàn thành miic tiêu cung cp 100% djch v11 cong
dü diu kin len trrc tuyn mrc d 4 trong nàm 2021.
Vic nay, dng chI BI thu Tinh üy chuyn UBND tinh chi do thrc hin
theo d nghj cüa B Thông tin và Truyn thông ti Cong van nêu trên.
Thira üy nhim dng chI BI thu Tinh üy, Van phông Tinh üy thông báo
d các dng chI bit, thrc hin (gü1 kern van ban nêu trên).
Noi nhân:
- Nh.r trên,
- Thtthng trirc Tinh üy (b/c),
- Ltru VAn phông Tinh üy.

K/T CHANH VAN PHONG
VAN PHONG

B() THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG

-

CONG HOA xA HO! dHU NGHIA VIT NAM
DIc 1p Ty do Htnh pliñc
-

S)4/BTTTT-THH

-

Ha Nôi, ngayAg tha'ng fnárn 2021

V/v hi.rOng dan, don dc xây dirng k hoach
triên khai và hoàn thânh mic tiêu cung cap
100% djch vi cong dü diêu kiên len trirc
tuyên mirc d 4 trong näm 2021
Kinh gui:
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B Thông tin và Truyn thông chân thành cam n sir quan tam, chi dao và
phi hçp ch.t chê cüa dng chI BI thu tinh üy và dng chi Chü tjch Uy ban nhân
dan tinh d& vói cong tác quân i nba nirOc v chuyn di s nói chung, thiic day
phát trin ChInh quyn din tü huóng ti ChInh phü s nói riêng trong thài gian
qua ti da phuong, gop phn tIch circ vào sr phát trin chung cña dt nuóc.
Cung cp djch vii cong trirc tuyn (DVCTT) là mt trong nhüng cM s do
hrông quan tr9ng nht trong phát trin ChInh phü din tr khi ly ngu&i dan lam
trung tam, là di tuqng phic vi. Trong th&i gian qua, các b, ngành, dja phuong dã
trin khai cung cp DVCTT rnüc d 4 d phiic vi1 nguôri dan, doanh nghip t& hon.
C th, tInh dn hk näm 2020, t 1 DVCTT mt'rc di 4 trung bInh cüa Ca nuóc là
30,86%, dt imic tiêu nãm 2020 nêu tai Nghj quyt s 171NQ-CP ngày 07/3/20 19
cüa ChInh phü v mt s nhim vii, giãi pháp tr9ng tam phát trin ChInh phü din
t1r giai doan 2019 2020, djnhhuoiig dn 2025.
-

D phát trin ChInh phü din tr huóng tâi ChInh phü s trong giai don rnOi,
viêc cung cp DVCTT vn là nhiêm vi1 &rgc uu tiên hang dâu. T?i phiên hçp Uy
ban Quc gia v ChInh phü din t1r ngày 10/3/2021, Thu tuóig Nguyn Xuân Phüc
dã yêu cu các b, ngành, dja phuong tip ti1c dy m.ñh cung cp DVCTT phic vii
ngui dan và doanh nghip.
Vói b& cânh trén, B Thông tin và Truyn thông trân tr9ng d nghj dng chI
BI thu và dng chI Chü tch tip tic quan tam và chi do tinh thirc hin mt so ni
dung sau:
1. Trin khai quy& 1it và có hiu qua các giâi pháp d dt duc rnvc tiêu
cung cp 100% djch vi cong dñ diu kin len trirc tuyn mirc d 4 trong nàrn 2021.
Di vói các djch v11 cong khOng dü diu kin dua len trirc tuyn mrc d 4,
cn irng dung trit d các giâi pháp k' thut nh.rn dua ti da các ho.t dng cung
cAp djch viii cOng len mOi tru?Yng mng, t~ qua trInh np, tip nhn, giãi quyt ho
sci thu tiic hành chInh cho dn trã kt qua tOi ngui dan, doanh nghip.

2. Giao Sô Thông tin và Truyên thông xây d1rng kê hoach triên khai DVCTT
müc d 4, trong do cn th hin rO các ni dung sau:
- Miic tiêu cung cp 100% djch vii cong dü diu kin len trirc tuyn ml'rc do
4 trong näm 2021 theo thng tháng;
- Danh sách các dch vi cOng dü diu kin len trirc tuyn rnirc d 4 trong
näm 2021 và danh sách các djch vi cong không dü diu kin len trirc tuyn mirc
d 4 (kern theo giãi thIch nguyen nhân không dü diu kin).
Kê ho?ch gui ye B Thông tin và Truyên thông (Ciic Tin hçc hóa) truóc
ngày 29/4/2021 dé theo dOi và don doe.
3. Nghiên cüu, vn dçtng kinh nghim trin khai cung cp djch vi cOng dü
diu kiin len trirc tuyn mrc d 4 nhanh, hiu qua tai rnt s dja phuang thai gian
qua (Phii lic dInh kern).
4. Djnh k' hang tháng giri báo cáo trin khai cung cp DVCTT v B Thông
tin và Truyên thông qua H thng dánh giá rnüc d chuyên di s tai dja chi:
https://dti.gov.vn d tng hgp. Dng thôi, H thng thu th.p, dánh giá vic sir diing
thông tin và DVCTT (H thông EMC) do B Thông tin và Truyên thông xây dimg
khi kt n& vOi Cng djch vi cong và H thng mt cra din t1r cp tinh, s theo
dôi thrc t trin khai cung cp DVCTT cüa các dja phuang.
5. B Thông tin và Truyn thông giao Cic Tin hçc hóa là co quan d.0 mi
t chrc, phi hçrp, hrnng dn thirc hin dy manh cung c.p DVCTT. Du m& lien
he cüa Ciic Tin h9c hóa: Die Mai Thanh Hãi, Phông Thông tin và djch vii cOng trirc
tuyn; th.r din tir: rnthaimic.gov.vn; din thoi: 0936.229.099.
Trân tr9ng cam on và chüc src khOe dông chI BI thu tinh üy và dng chI Chü
tjch Uy ban nhân dan tinh././
AToi ,zhân:
- Nhutrén;
- Bt tri.râng;
- ThCr tnrórig Nguyen Huy Dung;
- Cong 1TDT ctia B; Báo Vietnamnet;
- Liru: VT, THH (1TDVCTT, TFCPDT), (140b).
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PHU LUC
(Kern theo Cong van sá.AI f/B1TrITHH ngày1J tháng 4 nárn 2021
cia B5 Thông tin và Truyên thông)

KINH NGHIM TRIEN RHAI CUNG CAP D!CH V1J CONG
DU DIEU KILN LEN TRU'C TUYEN MIIC DQ 4
I. Kinh nghim trin khai thtrc hin cung cp 100% djch v cong dü diêu
kiên ten triic tuyn mü'c d 4 & mt so da phu'o'ng
1. Cách thc triên khai
Tom tt qua trInh trin khai dua 100% djch v11 cong dü diu kin len trirc
tuyn müc d 4 cüa mt s dja phwmg qua các buc thirc hin nhu sau:
a) Buóc 1: Thành 1p T cong tác xây dirng và trin khai K hoch cung cap
100% djch v cong dü diu kin len trrc tuyn mc d 4 do Chü tjch Uy ban nhân
dan (UBND) tinh k bao gm các thành phn:
- T trnâng: Länh dao tinh phii trách cãi cách hành chInh;
- To phó: Giám dc Si Thông tin và Truyên thông (TTTT), Lãnh dao Van
phOng UBND tinh phii trách kiêm soát thu tiic hãnh chInh, Lãnh dao Ciic Tin h9c
hóa;
- To viên: các can b c11a Van phOng UBND tinh, S TTTT, Ciic Tin h9c hóa,
don vj cung cp giãi pháp Cng djch vii cOng và h thông Mt ci'ra din tfx cüa Tinh
(don vi triên khai).
b) Buóc 2: T cong tác thirc hin khão sat, l.p danh sách các djch vcông dü
diu kin du'a len tr1rc tuyn mrc d 4 và xây drng K hoach cung cp 100% djch
vi cOng dü diu kin len trrc tuyn rnüc d 4 trInh Länh dao tinh ban hành.
c) Burc 3: T cOng tác phi hqp vth các S/ban/ngành thirc hin xây dirng
quy trInh ni b, xây drng quy trInh din tü cüa các Co quan, don vj dam báo các
quy trinh giãi quyt thu tiic hành chInh ducic chun hóa.
d) Biióc 4: T cOng tác phi hgp cüng don vj trin khai thirc hin rà soát, dánh
giá và nâng d.p h thông dáp ring các tiêu chI k thut và k.hà náng kêt nOi, chia sé
dü 1iu theo quy djnh hin hành.
d) Buóc 5: Thành 1p T giüp vic vói sir tham gia cüa các thành viên là các
can b thuc cac S, ban, ngành, huyn, thành phô, thj xã trrc thuc tinh thain gia
giüp T cOng tác trin khai các nhim vii thirc hin cung cp 100% các djch vii
cong dü diu kin len trirc tuyn m1rc d 4 (Mói só, ban, ngành tinh, UBND các
huyn, thành ph thj xä cz 02 cong ch&c, viên chtc tham gia tri' các don vj không
cO cung
DVCTTrnáv d5 4).
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e) Bithc 6: T chirc dào tao, tp hun cho các thãnh viên To giñp vic ye cách
thirc thirc hin di.ra các djch vii cong len trirc tuyên müc d 4 trên h thông Cong
djch v cong và H thng thông tin mt ci'ra.din tir.
g) Buâc 7: T giüp vic phi hçip cüng don vj trién khai thrc hin tao l.p và
dua các djch vi cong len trirc tuyn müc d 4 trén Cong djch vi cOng và H thng
thông tin mt ci:ra din tà theo K hoach.
h) Bthc 8: Rà soát, dánh giá chit lucing theo danh sách các djch vi cong trrc
tuyn rnrc d 4 dã cung cap trên Cng djch v1i cOng và H thông thông tin mt cüa
diên tCr.
i) BuOc 9: Tüng buóc thirc hin các n'i dung sau trin khai cung cp 100%
djch vi cong dü diu kin len trirc tuyn mirc di 4 theo ké hoach (tuyên truyên dê
ngithi dan, doanh nghip quan tam sr diing...).
2. Bài hçc kinh nghim
Thông qua qua trinh triên khai cung cp 100% djch vii cOng dü diêu kin len
trirc tuyn niüc d 4 cüa mt s dja phuong, bài h9c kinh nghim rut ra dê các dja
phuong luu ', áp dirng trin khai nhu sau:
.,

-

- Str quyet tam cua lanli do cac cap:
+ Lãnh dao dja phrnmg phãi có quyt tam và tao thrcic sr dng thi4n cao trong
viêc thiic hiên nhiêm vu theo K hoach vâi l trInh cii the.
+ Lãnh dao các don vj trong tinh thrc sr quan tam, tao diéu kin cho các can
b tharn gia nhirn vi.
+ T giüp vic có thành viên là các can b thuc các S&, ban, ngành, huyn,
thành ph& thj xä trirc thuc tinh ducic dào tao và trçrc tiêp tao eform và thiêt l.p
quy trinh dién tir cho các DVCTT müc d 4 cüa don vj mInh do do dà lam rlit ngãn
thôi gian thuc hin. Day cQng chInh là yu t tiên quy&, quan tr9ng dê nhanh chóng
cung c.p 100% DVC dü diu kin len trrc tuyên mirc d 4.
- Sii' sn sang cüa các nên tang:
+ Nn tang Cng djch vi cOng và H thng mt cira din tfr: sfr diing cac nn
tang Cng djch vii cong và H thng mt cüa din ti'r dugc xây dirng, phát triên
trén co sâ phü h9p vói xu the cong ngh, tuân thu và dáp üng các tiêu chuân k9
thut theo quy djnh y chuyên ngành, tiêu chuân 1rng ding CNTT, các huàng dn
cüa Kin truc ChInh phü din tfr Vit Nam phiên bàn 2.0, Kin triic ChInh phü din
tcr/ChInh quyn din tfr cp B, cp Tinh và các van bàn quy djnh có lien quan.
+ Nn tang k& n&, tIch hçp: Sr diing nn tang chia Se, tIch h9p dàng chung
cp B, cp Tinh (LGSP) d thrc hin kt ni, chia sé dü lieu gi€ia Cng djch vi
cong và H thng mt cira din tr vâi các h thông cung cap djch vti dàng chung,
các phn mm lrng diing nghip vi cling nhix vâi các h thng rng diing lien quan
khác cüa B, ngành, dja phuong.
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- Sir chuãn boa cüa các thu tue hành chInh: Các thU tue hành chInh can
di.rçc chuân boa ye ten goi, lTnh virc cüng nhi.r chuân hóa ye quy trInh xcr 1 ni b
dC to diêu kin thu.n lçii trong qua trInh câu hInh quy trInh din tir; dông thai tIch
h9p, lien thông, chia sé trng thai cUa các DVCTT cUa tinh vói Cong Djch vi cong
Qu& gia.
- St1 ph61 hç'p Tinh - B - Doanh nghip: Cn có sir phôi hgp nhjp nhàng
trong qua trInh thrc hin theo k hoch gitta Tinh, B Thông tin và Truyên thông
và Doanh nghip eung cp Cng djch vi cong và H thng mt cra din tü eUa dja
phuong theo each nhir sau:
+ Tinh quyt tam manh trin khai thirc hin nhim vi theo k hoach;
+ B Thông tin và Truyn thông dinh hiióng, Ui vn, h trq Tinh trong qua
trInh trin khai;
+ Doanh nghip sn sang vào cue ngay, dng hành cUng Tinh trong qua trInh
thixc hin.
- Nhüng ni dung cn thllc hin sau trin khai cung cp 100% dlch vy
cong dii diu kin len tryc tuyn mfrc d 4:
+ Tang cii?ng truyn thông và quãng bá hiu qua v djch vl1 cOng tr1rc tuyn
d ngithi dan, doanh nghip hiu rö hcrn v lçii Ich mang Iai tr vic sir diing djch
vi1 cong trirc tuyên. ChU tr9ng dOi rnói ni dung và hInh thurc tuyên truyên phü h9p
vói trng di tlr9'ng thii hthng. Vic trin khai thrc hin cong tác tuyên truyên
DVCTT phái ducic thirc hin dông b theo mt chucing trInh tuyên truyên ye cái
cách hânh chInh chung.
+ Thay di thói quen cUa cOng dan trong vic sü diing djch vii cong thông qua
Trung tarn phiic v11 hành chInh công, d cung cp cho ngu&i dan, doanh nghitp
nh0ng thông tin trrc tuyn, dn dn tr bó phuang thc lien h kiu eQ vth ca quan
nhà nixóc.
+ Cung cap da dng các kênh giao tiêp, giUp nglräi dan, doanh nghip hra
ch9n hInh thüc xir l djch vi cong phU hcTp nht. Tüng buâc tiên tOi xác djnh
Internet së là kênh cung cp djch vt chInh cho cong dan.
+ Nhà nràc và doanh nghip cUng vao cuôc: h tro dào t?o, nâng cao k5' näng,
trmnh d sü dung may tInh, Internet cho ngu?i dan; h trq may tinh; diem truy cp
Internet cong cong; H thông mng Wi-Fi min phi tai các khu virc dOng dan cii dê
nglxôi dan tip cn djch vii.
II. Khuyn nghj giãi pháp k5 thut triên khai nhanh và hiu qua
D dy nhanh qua trinh trin khai cung cp 100% djch vii cOng dU diu kin
len trirc tuyen rnüc d 4 mt each hiu qua, mt trong nhQng dim quan tr9ng là
yjêc sr diing giài pháp Cong djch vi cong yà H thng thông tin mt ci'ra din tir
dáp 1'rng các tiêu chI k thut và khã nang kêt ni, chia sé d& lieu theo quy djnh
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hin hành nhixNghj djnh s 61/2018/ND-CP, Nghj djnh so 45/2020/ND-CP, Thông
tu s 18/2019/TT-BTTTT, Thông Pr s 22/2019/TT-BITFI' và các van ban lien
quan khác.
Thy vào hin trng trin khai tai tüng dja phi.rong, trong qua trInh thirc hin
dua 100% djch vi cong dü diu kin len trirc tuyn müc d 4, dja phuong xem xét
1a ch9n giãi pháp sau:
- Trin khai Cng djch vi cong và h tMng Mt cüa din ti:r trên cing mt
nn tang dáp irng các yêu cu và quy djnh hin hãnh nêu trén;
- Trin khai theo mô hInh cung cp djch vii ph.n mm trên nn tang din toán
dam may SaaS (Software-as-a-Service) dáp rng các yêu câu và quy djnh hin hành
nêu trên.
Vói vic thrc hin trin khai theo giâi pháp trên, thit 1p mt djch vi cong
mài së thrc hin trén co sâ tüy bin các biêu mu vâ quy trInh xcr l din tir, cac
tài nguyen sir dung chung sê ducrc tn d1ing tôi da; ngithi dung ti các don vj có the
chü dng khOi t?o và cung cap djch vi cong trrc tuyên rnüc d 4 trên môi tnräng
mng theo các buóc co ban sau:
+ Bróc 1: Thit 1p djch vi cOng trirc tuyên müc d 4;
+ Buót 2: Thit lip, djnh nghia các thành ph.n h so cüa djch v1i công;
+ Buóc 3: Xây dirng, thi& 1p biu miu din tfr tuong tác (E-Form) cüa djch
vi công;
+ Buâc 4: Thit lap, djnh nghTa quy trInh din tir cUa djch vii công;
+ Bucc 5: Cong b DVCTT imrc d 4 trên môi trung mng.
Thirc t cho th.y ngoài vic dáp lrng v mt cong ngh, each triên khai nay
con mang 1i hiu qua v& thOi gian và tit kim chi phi.
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